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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

besluitenlijst gemeenteraadsvergadering maandag 27 juni 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
 Voor de bouw van een nieuwe woning op het
perceel Middenweg 41 te Vlieland (ingekomen 27
juni 2016).
 Voor het veranderen van een dakkapel en het
plaatsen van dakisolatie op het pand Dorpsstraat
138 te Vlieland (nieuwe aanvraag; ingekomen 30
juni 2016).
Informatie: Ruimtelijke Ordening, telefoon 0562452719, Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 27 juni 2016, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 30 mei 2016:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 30 mei 2016 is ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken worden conform
het behandelvoorstel afgehandeld.
3. Bestemmingsplan Vlieland-Duinkersoord 58a:
Besluit: het bestemmingsplan Vlieland –
Duinkersoord 58 a ongewijzigd vast te stellen.
4. Visie document Uiterton Nieuwe Stijl:
Besluit:
 Het Visiedocument “De Bakens verzet (Naar
een nieuw woon- welzijn- en zorgconcept voor
het eiland Vlieland)” vast te stellen;
 Het college van B&W opdracht te geven om
samen met KwadrantGroep:
o Een analyse en afspraken te maken over
verdeling van de risico’s
o een samenwerkingsovereenkomst op te
stellen en af te sluiten
o een plan op te stellen om invulling te geven
aan (de organisatie van)zorg en welzijn op
Vlieland
o te starten met het voorbereiden van een
Programma van Eisen en Condities om tot
verdere planontwikkeling van de locatie te
komen.
5. Subsidie Into The Great Wide Open:
Besluit:
 Aan ITGWO naast de jaarlijkse subsidie van
€25.000,- nog eens additioneel € 25.000,subsidie te verstrekken voor 2016 en hiervoor
de begroting aan te passen ten laste van de
bestemmingsreserve
 In het voorjaar 2017 een evaluatie te houden
n.a.v. de uitkomsten van het gastenonderzoek
om vast te stellen of ITGWO inderdaad
aantoonbaar terugkeerbezoek genereert;
 Op grond van de uitkomst van deze evaluatie
te bepalen of de extra subsidie
(vliegwielsubsidie) in 2017 opnieuw wordt
toegekend en zo ja hoe hoog deze moet zijn
en/of deze structureel zou moeten zijn.
6. Jaarrekening 2015:
Besluit:
 de jaarrekening 2015 vast te stellen;
 het jaarrekening saldo van € 688.000 toe te
voegen aan de algemene reserve.
De voorzitter, C. Schokker - Strampel
De griffier, T. Oosterhaven

melding wet milieubeheer
Overeenkomstig artikel 8.41, vierde lid van de Wet
milieubeheer maken burgemeester en wethouders van
de gemeente Vlieland bekend dat de volgende melding
Activiteitenbesluit Milieubeheer is binnengekomen voor:

het veranderen van Hotel Zeezicht, Havenweg 1,
8899 BB te Vlieland met het uitbreiden van het
bestaande hotel met 12 kamers.
Omdat bovengenoemd besluit gebaseerd is op
algemeen geldende regels en voorschriften (8.40
AMvB) die het milieu beschermen, bestaat er geen
mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het
instellen van beroep

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland heeft kennisgevingen ontvangen
voor de volgende incidentele festiviteiten van:

de heer L.M. Westers ten behoeve van
Strandpaviljoen ’t Badhuys Badweg 5 te Vlieland
op:
o 17 juli 2016 van 21.00 uur tot 24.00 uur
o 24 juli 2016 van 21.00 uur tot 24.00 uur
o 30 juli 2016 van 21.00 uur tot 24.00 uur
o 31 juli 2016 van 00.00 uur tot 01.00 uur en
van 21.00 uur tot 24.00 uur
o 7 augustus 2016 van 21.00 uur tot 24.00 uur
o 14 augustus 2016 van 21.00 uur tot 24.00 uur

mevrouw M. Leppers ten behoeve van Restaurant
Gestrand, Havenweg 3 Vlieland, op:
o donderdag 25 augustus 2016 van 20.00 uur
tot 00.00 uur
Voor festiviteiten met versterkte muziek als bedoeld in
artikel 2.21 in het besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften
zijn terug te vinden op de website van de gemeente
Vlieland (www.vlieland.nl)
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inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 5 juli 2016 houdt wethouder de heer H. Visser
spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het gemeentehuis.

chemokar
Dinsdag 5 juli 2016 kunt u uw huishoudelijk chemisch
afval weer aanbieden aan de chemokar. Vloeibare en
gevaarlijke stoffen worden alleen meegenomen als ze
in een gesloten verpakking worden aangeboden.
Vermeld altijd op de verpakking wat erin zit.

subsidieregeling Nul Op de Meter
Fryslân (energie neutrale woning)
Er is een nieuwe Friese subsidieregeling: Nul op de
Meter (NoM). Particuliere woningeigenaren kunnen tot
maximaal € 9.000,- subsidie krijgen voor
energieneutrale renovatie.
De provincie Fryslân stelt hiervoor € 450.000,beschikbaar. Nul op de Meter is een aanvulling op de
Friese energiepremie. Het is bedoeld voor
huizenbezitters die een stap verder willen gaan in het
verduurzamen van hun woning. Een Nul op de meter
woning gaat verder dan energiebesparende
maatregelen: gemiddeld energieneutraal wonen.
Woningeigenaren hebben hierdoor lagere woonlasten
en een behaaglijker huis. Op de site van
www.duurzaambouwloket.nl kunt u het
aanvraagformulier en meer informatie vinden.
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